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subekrakenon, tie oni contriR ас1ав ей# 6OG vurtrpdikoj (vidu **ире-  
w to", toea»»»©,ексамдо okasis en februaro.Ĝin trope- 
eic 9 personoj.La т ochro de finintoj ne elkreskis, sed 1« karlito - 
• ^ea.to fini»toj «ufide bone ков tenre parolodon,ioa povr.e porel
eti, liuj гав. okupiga en le perfektiga grupo*

Haeuriento »1 voton eserti kontenton pri aplikite aicieao.to 8- 
efoj avantagoj — grarto per dipraktiko toj ecio de evitoj vortoj 
«•zlt»» at.r.toc. s Ju.^piellĵ (Helto»)

Kera s epitome!
Tre agreble,ke /1 klere tee», raras la Kigrifoo de teknikoj rine- 

doj por klube,tratrua kpj eduka tocurc ШийГ еаоатпг. tistaj.ьл 
estrcio onksfi cabrerae iagnotofona» ervan de SŜJk Borele toj jseto- 
iril?»le..Sod ni 81« j (kron Ufe kaj ’ллако) koaprenaa ulajn t s e kojn .iret
as afldpfeaj voloj:

- ?-l ne esias ankoraŭ protoj por permesi al ni tion luto on. ate
ndu snkornft kvin jsrcjnt

CInterelie,rlaj italaj kaj letoslovatoj silkoj eakorad «ntol 15 
Jeroj torrone! s v©»tex inter kore 8 poidadsr. per "'Zivantoj lotoroj°,telol 
ili numas).

Ma fototeko konsistaa al pli ol 100 diversaj sonbendojael dae- 
dvr: uoj ni sendas listojn da niaj ^riĉaĵoj0.

«oolsl ni, □letu^cte la mondor de ufenoj(ili desirae pli multe
i ekscii pri Ŭi;r. Lio),rcrals * «iilmtvj 1екегопиКаг. Le sekvi rtoe

ogreno;
-■. . or-duka vorto (grateto).

. k./tonilo j esperantistoj ori eis lanuo toj Laboro (b—e^odo)*  
:>.l.rx.to£ septeto wJetalr>«>*'  (katalpo*
4.Lu .ertoj ue oCstrgilaj aborigenoj (1*  losisto ° Jindio indi” toj 
edzl^festo * aloto”).
b.tor tuj de 1» inselo Taiti*
|:..wv-..Sto ne L.K.Cu-.«nov pri la f- ' lr ture.
7*.  ŭieŬBj vortaj.
icect.roгс L.GJtoltaup iŭsŭi.dio sian >-lecivna£ h-zurr t-on, Kiun ni ula- 
Voscl&v-a n»ŝnetoi'ŭ. e.

11 le b-kluto wto Verus Kvarko0 ( adpiriei, Li tovi© )nl tendis 
p L”, kui. elu tanian eljarlutv&rtoj de 7 niaj <,-tu*emoj,7  ttnekŭotcj 
kaj 7 1-kantoj*
Zi cldsvio - rtkos.ie pri 1« ._erb—Veranos» toj celeĉsjii toatojn de 
fti»! i tofcpilifi ”il/*  pri gee daoj Borisov-oj el Kolonna toj pri lliaj 
«evinuej tostoj*

71 p«v*n  rekanti pri sia b—klubo,iun kan*!  toj dekl&sd.ire sin
pla!

tosto,por Ie kompilo to ”ЙЬ*  sato k necese tovi cu ejojn» )ccnb- 
im «k es ikeco toj fcaĉernfeea ostito,.: )ustourioi;. jn elsuitojn: VĴO-ea- 
trs о rtordo (tipo IO) kestas -*■  rt*-  eĉ *tlnj  Intojn*  unufoja en jaro 
Oni jovfc рехгевЛ el ei.Cu ne? 4

nair ujare ni sendie dek иН-*,ъеи  neniu rectis.Ji-jaxe 1?(xeepo-
l.dic  . ur > fincitoanoj)*  ia ertai cili&ento kolegaro.! atesas tovi 
mmtsrerd inaro paoioeon.sed ni osperul

*A£fcJ.
i t n la lastoj nurjerej u« ‘‘aktuale’' «stos tuĉlto gravo togardo pri 
•^“gTeeknbuJ an S-taj-tore.; ed wi opintofi,k« 1« problesu» estas pli v— 

£»toj pro tio to/. toe s pridickuti la defiladon pri la progresintoj 
ragionaj renkontigoj.
kn Oentoo-iuala reglono (teaj en le aliiuj artofi) duri jaro okasas



- & - Mlktual«M(8)
du renkontiĝoj!Is printota kaj efltuna. La efleunaj renkontiĝoj 
•kaaas kemence de nove $йж1е rroj aro, la prtnteapnj - inverse - fine da 
le lernejero,kej tial inter lli eatpe kej devas esti granda diferenco.

I© aflturaj renkontiĝo! 1»в mi de ve б ceti renkontigaj da ektivularo. 
ii ne devre streki el nulineabra renkontiĝo efltune,sed dcvrs zorgi, ke 
?1 eeto altkvalite,Ivberplena.Gratnr leton dwn ĝi daven ekupi ie ko- 
odikoj de allogo per —kursoj koj rondetoj,1$ sctodifcoj da lcctrue- 

do,trueiSerĝo de operto, detale и?е11в» de pnElnte lernojaro kun kez>- 
kludej por n nove ♦.etos kletee ©santoj ne mite peras to
neri oui tien renkontiĝon.

intesepa! renkontiĝoj devas foriĝi specialaj poipeagresantaj. 
Plej ofte de» ili novaj gee s per sr. t istoj hevas ie unuan eblecon renk
onti skultejo ceeeperertircojn el elie urboj,1л urucn fojon ili ven
as cr Keper*ntuJi»j,uu  «jan fojan ili ricevas plenan eblecon rerle.ore— 
krtike ekkoni n.icjn tradiciojn, kutinojn ktp.Ln printus s renkontiĝo 
deva*  foriĝi entrOtendara lerneje,por le progresiteJ Je» eda,kis 
ilin amendas en Is tendare.Kaj Se tio.kien i^preeon lnsoa en la eni
no de progresanto,dependas, £» li (ай fi) re«?t»a en la nevado,ĉu vet
uros oeste et Is iend ran,cu estos du» 1® tendero aktiva paitoprenn- 
pt(l» )o,®Q’ pasiva 3pektant(iji)o. et « necerte ellabori specialan 
progrewen per ie printempejrenkfentlĝoJ,kaJ dia klube ей grupe,kiu 
organ isas la rsnksntlĝen,devae pori ..-iu kl-
ub— cl kurs-gvidanto peru venigi Ĉiujn kursfinintojn »1 la printempa 
renko: bigo. i oplrJ «>e,Ke tio estos utile por nin movado.

K«Tartyĝev (Klrov)
л.в_у1Л2. Дг1Л±.п£эх^й-.пЬ£>

Kn Ie Hro de T?7> Juro nis klabo farigis aĝa 5 Jarojn, kaj sept
embre ni korenuis ni?n leber on, pre perante nin al tiu fi jubileo.

Tui poct ribjT— / en respublikaj $жхжж£ж$ kni lolaj Ĵurnalaj aper
is sultro»braj ertikolctoj pri la lendaro,pri "renkontiĝu naturaai- 
kftj” kaj ...XI—t .fca eŭt.us t o-uep tembro en Is re₽j4ibllka junulara 

kĝurneiu n's»U«cN aperis 15 lecionoj de esperanto,verkitaj de borie 
Kolker.joste es^ls ricevitaj skulte J leteroj kun ie ^lerumits еклрде- 
bs tasks.be geklubanoj beaune kontrolis ĉiujn 1eboeojn (pli ol ;)• 
La posedancoj de > plrj bonaj eksa -fioroj leberoj ricevis rajton vetu
ri or la tendaron,ankznfi □ personoj estie preditaj per esferantej 
libroj kej revuoj.uuo ie jei s» »<7? >-?4 entute funkcii*  6 rondetoj por 
kernan costaj kcj unu por piogrearrroj.’lun lestar r.l org^r.lale ie unuan 
tejon«uis nun du rondetoj fn Jae sukce;-e plenumis ©kaiser о jra 1 e rondeto 
Se li leapublike Biji ioteko*gvidato  de .GillnskiJ kaj tiu de B.Kolker 
Se la ecierceeplori insti; uto "Prtucfte;-® ofir! ke".

kvin gsufenoj pertoprenis FLVb-8 epŭŭ «Ihsf.TŬJ post ĝia fino 
ca res^ubliiuaj gezetoj rrperle «1 tikolo} de k-doj ; . lekeandiov Loj 
- «Lr/ribf.vifi. iel ni ver.is vi rle festo,kiu ekscis La 15—аг ĉe novo
mbro en la kafejo "Lsanoje*7?r«  «ereblaj rektoroj re fitis peet tiu 
vespero.; ost la ^desade ni drfliiElt nion laboran,klopodante atingi 
konta: ton kun Sefklra respublika i aekorltvto.Tazer,x:Ln cetps ггкогяЙ 

ue paroli pri loj tori kretaj rezultoj.
boo L» vintro,idaь estius bona (uaj eĉ msIbare) vetero,ni frris 

ekiaeiSujn er. apudurbaj erbaroj.
Lun ettes jaa finverkita la esperanta lernolibro de В.Kaikai,en 

la klubo oni planis por april o-ne Je "bome Jen ĉe L-xevsdu*,  konsisto
nta el aerio d*  prelegoj, n t*  taglonge okazis radia elsendo pri nio 

; Stabo kaj pri Esperanto (parolis . ?llii.skij).
2;— *»-sn  de sorte,en elev.-t pisis renkontiĝo de espere; to—kluboj 

de si^v’t.L‘fa,Lterlltssnk.*ln  pertoprenis 7 Rafanoj.
Sftlavak-r.aĵ ovsettislt intereson por&dtobuecn ctekurssr. tre la 

Urboj poste estia kostine kunveno de bela vete —klubo kaj do fiŝetoj el 
Vf.H < tsrlltvrsek.-ii c eatis agrabla ves- cro e.n is reetotocle 

’ Kr,ok7» tage ni cdi s dis la eola u a t.-jn eujerentistejn.La ripo- 
[ttegoj pesis,kaj ni denove oetee en Ufe per labori plu.

tasks.be


LictuaLeH-4(<i)
baldaŭ devos «eti eksMMBOj en 1« i--xardotoj.
Joe tiel vlvee Eloj klobnr> oj, een pacience etendante eapergbtan

«omerer. i .^vrijaoviĈ (Ufe)
Й vi

Kareiuaj?ent*  la ием&п de nia bulteno *;.ktadle M,ĈRjnes,«te paroli 
iri tlo,kie stasis entMefi pa atutjare,ne indoe, &зх bie Jan perdis fi
lai. ektusi9Ejaŭd teseii Ja,ko tiu urita taj oxiair>ata trsdicia renk
ontigo ne arestu nekonata,neaŭdita (кхов kkK pri £i nenie estie str
ikita),*!  volas isra r&kerti enta»! pri tiu K-renkonti£o..O©e gli he

• ĝi ektas specife r*sikonti£o,poesia  ronkostigo•”! estaa aranĝata Ja*  
k«lkj«ie laŭvice,e*d  £i eEtsrtŭ se akiris ''elvitanocon**  oo populos*  
S**k«Btigo,ne  umtl« publikon e kce *?  too (able oro tio,ke *i  eatis

bo,la traĉiel*  aŭtuna paesi» Lv-re&kontiĉ*  pasintjare utante la 
$-7 de oktobro apud tavibrlfi <Apu£viLEiu«),en I*  piterAfiSkkaj kaj 
favaj ĉirkaŭaĵoj Ĉ*  la rivero /ilrole - la unuan fajon tiel proksia*  
4*  Eia Ĉefurbo .Ja» 1> p-fe de Oktobra penttegs»e«e »ux cl Van Jŭont- 
platon surgrl&tple unuaj tondcuavntoj por starigi tendojn kaj pealei

* *n  tiu Ĉi vere pcevis lok*  tri tagnokta ja. Intai la «nuaj dfi*i*ta
i«n*Qanoj,sed  enketi ja*  vania kelkej geltoj,varteja*  Ie plaj fi- 
talaj *c*»ie«*jatoJ*  tera itaeeo,Ĉie*  ek«m***b«  d*  kalkaj taebinoj, 
travagis suite da kilometroj kaj ebunde Svitifi,gla li elektlE 1« 
plaj taŭgan kaj puran lokan por la tritaga tandeiata.hntute al ia 
renkontigo venis 38 esperantletoj,®! ili mastroj - iG, . - ,

- filtaviĝkla - ,tlsl:*da  - » ar*ulwfi  - » kaj eo unu % кз Uci Lenii-
dna**  k.Hyb«kov al Kaliana•Abunda vanis navaj ea er&ntletoj («ĉ <>) 
al ĵus kreita klubo •/Йтога,‘ er 1*  elektroeakauikB tekniko»© d*  
Vilnius.

fei devas nur bade ĉri, kei ne Igi ati luforsiL-invltaj estie sonditaj 
*1 nultaj lataj,gastoj vanis ne tv*  aultaj.tnu al la atiibuuoj de 
Xe fsstdaieto as Lia *e  serna"*  fajra Ĉe la kandoj, e terigitaj cu duon- 
iaBdSBtinkaŭ de la ж Ifera*  gie Sauro de la toada**  pri ĉasata de 
aspei&EtiataJ nontzis standarto, perdigita sur matita terea natura 
krk*bsanĉo  «Ivankan tandaien de la fervoja tsei a direkti*  vsrdaJ 
ftentrll aj, tanan ne Ĉiuj sukcesis tokto taiti la ,elan k&J davi*  
vagadi tre Aaltaro sur bardo de la rivera ?ilnsle ken poraf sekaj 
auiSuitre.

laŭ 1*  ta-

ltaĵojn (kiel eieJe,tiel fleodaJrj.La precipaj^ da La kankureeiĝik 
noriepreni nni tavi£ rajton unta Ĉ forestajt«e,Kanda»t*  iun poeria- 
Jon. origini*  e -••’■ . < * ;n ata: г. *vxi-
taiutfcianuxa*xl*,gtldita  de la aŭtoro fie tiuj ĉi linioj,kaj kiun eniria 
1> gvidantino de la nevfandita v-klobe "ifircre*  я.Branaviolete krj kl- 
alpctbr.o f.iilsĝlM,!*  iu.u»n premie*.  gajni*  Л.£klazg*les  - juiaueno, 
pio La recitotis duan - k&unasejue i «Уе11!ш&,рг*  La recito ee 1« 
Besverkite ŭustaEdara veiea.Le lenta, Jnrenk*»  celldaĝx,Ĉiaw eatas 
|«to> .; t * t/i r 1 ĝanta . ■ ■•■-; pM*l*l  tfŬŬI 1Й“
tocsr•lra M.Grabeĵlta aettac pro ie recito.apartaj preeiej pro origin
alaj vortoj kaj elekto Je naledi*  (ankaŭ velkitaj duetajdŝxe)kun ilia 
plenumu estis aljuĝitoj al v-.Rjtakov kaj 1« koneta f.*ila*.ApoxtaJ  
premioj рюКлв estii terseeditaj per la forestaj partapronint&j de la 
kankureio.t iuj bedaŭrinde ne abonota,oble pis tlo,ta tiaspeca etitacp- 
xe»o estia arganlette uruaf©je.Ili estaa ^«arsnĉteje el i litai*  k^J 
instruistino el taeevejia Й«.-‘ileil&ne,konai*ksenos  kaj eiideea ieper— 
Cc-U Ыео.^йЬд £ sendia originale Je verkaJn.Bedeĉrirde,*®  nenie elpe— 

s piataĵaj.
Tsgoruen entile katfi spoxtkcnk»>xeJ,ĈiUk^kew? elanas tiko, lema de oe 

[MMtej B-konfrej аяй efc*npi«i  4*  7«£11g*.Banali iapMean neireft ferie 1*
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